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 والحلول المقترحة. طر والتحديات التي تواجه المدارسالمخا
 

 الحلول المقترحة المخاطر والتحديات تسلسل

تأخير تسديد الرسوم الدراسية من قبل اولياء امور   .1
 الطلبة

الرسوم الدراسية على الطلبة المحتاجين وذلك وفق  نسبة من تقسيطأ.
 ضوابط معينة تضمن السداد.

 .المحتاجين لدعم الطلبة )شعبي( وطنيانشاء صندق ب.
توفير السيولة المالية الولياء االمورعن طريق منحهم قروض ميسرة ت. 

 وبفائدة رمزية لفترة معينة لغايات تسديد رسوم واقساط الطلبة.

من رواتب  مدارساء المالية المترتبه على الالعبا  .2
 واجور ومصاريف تشغيل اخرى.

 من اكادميين واداريين.ت المنتسبين للمدارس انهاء خدما العمل على عدم .أ
 .خالل فترة االزمة اعادة النظر بالرواتب واالجور بنسبة معينة .ب
مترتبه عليها االردنية من دفع المستحقات المالية السنوية ال اعفاء  المدارس  .ت

 لوزارة التربية والتعليم.
 من ضريبة الدخل لمدة معينة.تخفيض و /او اعفاء المدارس  .ث
من الجمارك والضريبة العامة على  اعفاء متطلبات التعليم المدرسي  .ج

 المبيعات لفتره معينة.
 من مستحقات الضمان االجتماعي لفترة معينة. تأجيل و/او اعفاء المدارس .ح
اعطاء الموافقات الممكنة الستخدام الطاقة الشمسية واعفائهم من الضريبة  .خ

 على مصادر الطاقة بشكل عام.

االقتطاع االجباري من االرباح لتوفير السيولة المالية للمدارس لفترة وقف  .د
 معينة.

 اعادة النظر ببدل ايجار المدارس المستأجرة. .ذ
 غيرها. .ر
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المخاطر والتحديات التشريعية والفنية والمالية التي   .3
 .تواجه تطبيق التعليم االلكتروني

منها ما يلي:هنالك تحديات عديدة ممكن تقديمها اذا طلب ذلك وبعضا   
انشاء منصة الكترونية لتحميل المحتويات للمساقات المشتركة في المدارس  .أ

 لمساعدتها على التعليم والتعلم االلكتروني.

نشر الوعي لدى االهالي والطلبة بشكل مستمر عن كون التعليم عن بعد  .ب

 احد اسس التعلم بشكل عام وتطبيقها بصورة دائمه.

مرار بتزويد خدمة االنترنت خصوصا حث شركات االتصاالت باالست .ت
للطلبة ورفع سعتها وعدم حجبها عنهم بسبب التاخير في سداد االشتراكات 

لظروف الصعبة التي يمر بها الوطن، واعادة النظر برسوم نظرا ل
 االتصاالت وحزم الشبكة العنكبوتية.

صدور تشريعات واضحة تحكم عملية التعلم عن بعد وخصوصا في ما  .ث

 ايير اداء الطلبة والحضور والغياب واالعتراف بالتعلم عن بعد.يتعلق بمع

معالجة كافة التحديات الفنية وتوفير المستلزمات التقنية وهي كثيرة  .ج

 ومعروفة للمعنيين.

جعل التعليم االلكتروني جزء ال يتجزا من واجبات اعضاء الهيئة التدرسية  .ح

 واالدارية دون فصلها. 

يب منقولة لجميع طلبة ومدرسي التخصصات رصد مبالغ مالية بدعم حواس .خ

 المتعلقة بالتكنولوجيا كون الحاسوب اصبح اداة اساسية لتأدية العمل.

رصد مبالغ مالية لتأمين البرمجيات الالزمة او البحث عن بدائل المصدر  .د

  Open source المفتوح
طريق غير  ارطةرين لوضع خمستشالتشكيل فرق عمل من المختصين والخبراء وا .ذ

لمدرسة تقليدية للتحول من التعليم التقليدي الكالسيكي الحالي القائم على صندوق ا
والخروج الى فضاء عالم التعليم الرقمي والتعليم االفتراضي، وفق خطة زمنية 

 وهذا يتطلب : .( KPIs ) ومؤشرات اداء
 .اعادة النظر في المناهج والخطط الدراسية   -1
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المدرسة والمعلم والطالب واولياء األمور في العملية  اعادة النظر في دور   -2

 .التعليمية التعلمية الرقمية واالفتراضية

 .اعادة النظر في أنظمة التقويم والدرجات العلمية وأسس اعتمادها -3

توفير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والتعليم والبيئة المناسبة في      -4

 .المدارس والمنازل

يخصص  "Jordan Knowledge Bank "بنك معرفة اردني إنشاء "     -5

فيه منصة تتضمن المناهج الدراسية اإللكترونية ووسائط عرضها من مرحلة 
رياض األطفال الى مرحلة الدرجة الجامعية األولى باللغتين العربية 

 . واإلنجليزية

 .إنشاء مركز للمصادر التعليمية الرقمية       -6

 غيرها. .ر

 

للبنوك  مدارساالخرى المترتبه على المات االلتزا  .4
 وغيرها.

 للبنوك وغيرها بدون فوائد تماشيا  المدارس تاجيل المستحقات المالية على
 التدفق النقدي لمدارس مع

 

 كالمعتاد  دراسيةااللتزام بالرزنامة ال •  استمرار العملية التعليمية وخاصة طلبة التوجيهيعدم   .5
  السنوي للثانوية العامة وذلك من اجل تخفيف دراسة اعادة النظر في النظام

 ( على الطلبة.الضغط ) النفسي والتحصيلي والمالي

ضمن ضوابط  النهائية في  المدارس حاناتتبتقديم االمالسماح لطلبة   الية اجراء االمتحانات وبشكل خاص لطلبة التوجيهي  .6
 واجراءات معينة.

 بكافة االجراءات والمعايير الصحية من حيث :  المدارسضرورة تقيد  حرم المدارسالبيئة الصحية في   .7

 .ومرافقه وحافالت نقل الطلبةللحرم المدرسي  التعقيم المستمر .أ
 اتخاذ االجراءات الالزمة للتباعد ما بين الطلبة واعضاء هيئة التدريس.  .ب
 ارتداء الكمامة والكفوف  .ت
 عدم التجمع في الساحات والمرافق .ث
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 . في الحرم المدرسي كفتيريات والمختبراتمراقبة حثيثة للمطاعم وال .ج
 متابعة النظافة الشخصية. .ح
 ية نشر التوعية الصحية بين الطلبة.راستمرا .خ

التربية  ما بين ادارات المدارس مع وزارةالتواصل   .8
 والتعليم 

 مع  تشكيل مجلس استشاري مؤقت يضم ممثلين من مدراء المدارس
ويكون بحالة انعقاد دائمة من  المعنية في وزارة التربية والتعليم  الجهات

غذية الراجعة عن كثب واجراء تاجل االطالع المستمر ومناقشة ال
 المقتضى. 
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 المخاطر والتحديات التي تواجه الجامعات والحلول المقترحة.
 

 الحلول المقترحة المخاطر والتحديات تسلسل

المخاطر والتحديات التشريعية والفنية والمالية التي   .1
 تواجه تطبيق التعليم عن بعد.

 اذا طلب ذلك وبعضا منها ما يلي: هنالك تحديات عديدة ممكن تقديمها
اقات المشتركة في الكترونية لتحميل المحتويات للمسانشاء منصة  .أ

 م االلكتروني.تها على التعليم والتعلدالجامعات لمساع
نشر الوعي لدى االهالي والطلبة بشكل مستمر عن كون التعليم عن بعد  .ب

 ) الثقافة المجتمعية( احد اسس التعلم بشكل عام وتطبيقها بصورة دائمه.
باالستمرار بتزويد خدمة االنترنت خصوصا حث شركات االتصاالت  .ت

للطلبة ورفع سعتها وعدم حجبها عنهم بسبب التاخير في سداد االشتراكات 
اعادة النظر برسوم وف الصعبة التي يمر بها الوطن، ولظرنظرا ل

 االتصاالت وحزم الشبكة العنكبوتية.
ا م صدور تشريعات واضحة تحكم عملية التعلم عن بعد وخصوصا في .ث

)الوطني  واالعتراف لق بمعايير اداء الطلبة والحضور والغيابيتع
 بالتعلم عن بعد. والدولي( 

معالجة كافة التحديات الفنية وتوفير المستلزمات التقنية وهي كثيرة  .ج
 ومعروفة للمعنيين.

ئة التدرسية جزء ال يتجزا من واجبات اعضاء الهيجعل التعليم االلكتروني  .ح
  ضرورة توفير حاجاتها االساسية. واالدارية دون فصلها، مع

سيب منقولة لجميع طلبة ومدرسي التخصصات ارصد مبالغ مالية بدعم حو .خ
 المتعلقة بالتكنولوجيا كون الحاسوب اصبح اداة اساسية لتأدية العمل.

رصد مبالغ مالية لتأمين البرمجيات الالزمة او البحث عن بدائل المصدر  .د

  Open source المفتوح
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تقييم الطلبة عن بعد يشكل حالة غير مسبوقة وتحتاج للموائمة بين   .ذ
 التشريعات واالخالقيات.

تطوير تشريعات هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وتعديلها لتصبح اكثر  .ر
 مرونة وتكيف في مجال التعليم والتعلم االلكتروني 

 .في هذا المقام كثير ال مجال لحصرها غيرها .ز

المالية المترتبه على الجامعات من رواتب العباء ا  .2
 واجور ومصاريف تشغيل اخرى.

 ميين واداريين.يالعمل على عدم انهاء خدمات المنتسبين للجامعات من اكاد .أ
عض المنتسبين للجامعات لب  اعادة النظر بالرواتب واالجور بنسبة معينة .ب

 .خالل فترة االزمة
اعفاء  الجامعات االردنية من دفع المستحقات المالية السنوية المترتبه عليها  .ت

 لهيئة االعتماد. 
 تخفيض و /او اعفاء الجامعات من ضريبة الدخل لمدة معينة. .ث
 ردنيين وعدم تقييدها.االغير اطالق القبول بالنسبة للطلبة  .ج
ة على اعفاء متطلبات التعليم الجامعي من الجمارك والضريبة العام  .ح

 المبيعات لفتره معينة.
 تأجيل و/او اعفاء الجامعات من مستحقات الضمان االجتماعي لفترة معينة. .خ
اعطاء الموافقات الممكنة الستخدام الطاقة الشمسية واعفائهم من الضريبة  .د

 على مصادر الطاقة بشكل عام.
لفترة وقف االقتطاع االجباري من االرباح لتوفير السيولة المالية للجامعات  .ذ

 معينة.
 .غيرها .ر

االلتزامات االخرى المترتبه على الجامعات للبنوك   .3
 وغيرها.

  تاجيل المستحقات المالية على الجامعات للبنوك وغيرها بدون فوائد تماشيا
 مع التدفق النقدي للجامعات.

ذلك وفق الدراسية على الطلبة المحتاجين و الرسوم نسبة من  تقسيط .أ تأخير تسديد الرسوم الدراسية من قبل الطلبة.  .4
 ضوابط معينة تضمن السداد.

 .المحتاجين لدعم الطلبة )شعبي( انشاء صندق وطني .ب
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عن طريق منحهم قروض ميسرة السيولة المالية الولياء االمورتوفير  .ت
 لغايات تسديد رسوم واقساط الطلبة. وبفائدة رمزية لفترة معينة

للمادة النظرية في بعض صعوبة التطبيق العملي   .5
المساقات التي تتطلب برمجيات معينة او معدات او 

 مواد طبية متوفرة فقط في الحرم الجامعي.

 المواد ضمن ضوابط واجراءات معينة.سماح بااللتحاق في الجامعات لهذه ال 
 

صعوبة عقد االمتحانات وخاصة لطالب الدراسات   .6
 الرابعة/البكالوريوس.العليا ومستوى السنة 

  السماح لطلبة الدراسات العليا وطلبة مستوى السنة الرابعه بتقديم
 االمحانات النهائية في الحرم الجامعي ضمن ضوابط واجراءات معينة.

اصدار تقويم جامعي جديد يتضمن استشراف جماعي للتعليم العالي    .التقويم الجامعي  .7
للمرحلة القادمة فيما يخص الفصلين الحالي والصيفي والسنة الجامعية 

  .القادمة

ايجاد الية الكترونية محكمة من اجل التواصل مع الطلبة الوافدين الذين   .لتواصل مع الطلبة الوافدين الذين غادرو البالدا  .8
 .البالد اغادرو

وضع حوافز ادارية ومالية واكاديمية وصحية تساعد الجامعات على   استقطاب طلبة جدد وافدين.  .9
 استقطاب طلبة من الخارج.

عودة الطلبة االردنيين الملتحقين في الجامعات خارج   .10
 االردن.

وضع ترتيبات الستقبال الطلبة االردنيين الملتحقين في الجامعات خارج  .أ
 عابهم في الجامعات االردنية.ياست االردن من اجل

 اعادة النظر في التشريعات الناظمة لذلك. .ب
اعفاء الجامعات من التقيد بالطاقة االستيعابية لبعض التخصصات اذا كانت  .ت

 الجامعة لم تتجاوز الطاقة االستعابية العامة.
( من قانون الجامعات للسنوات الثالث القادمة و/او 25تجميد العمل بالمادة ) .ث

 دم تقييد الجامعات بالنسب المقررة لها.ع
عدم تقييد الجامعات بفتح عدد معين من برامج الماجستير طالما انها ملتزمة  .ج

 بتحقيق متطلبات هيئة االعتماد.
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السماح لكل جامعة بفتح برنامج دكتوراة واحد على االقل طالما انها ملتزمة  .ح
 بتحقيق متطلبات هيئة االعتماد.

نيين المبتعثين للخارج من قبل دعم الطلبة االرد  .11
 الجامعات.

 ت.المبتعثين للخارج من قبل الجامعااستمرار الدعم المالي للطلبة  .أ
 .نان على امورهم الصحية والدراسيةمتابعة حثيثة لهم من اجل االطمئ .ب
تكليف السفارات االردنية بفتح سجل متابعة الحوال الطلبة االردنيين  .ت

 الموجودين في الدول الخارجية.

العامة وذلك من اجل تخفيف الضغط  ة النظر في النظام السنوي للثانويةدراسة اعاد النظام السنوي للثانوية العامة.  .12
 ) النفسي والتحصيلي والمالي( على الطلبة وكذلك على الجامعات. 

 ضرورة تقيد الجامعات بكافة االجراءات والمعايير الصحية من حيث :  .البيئة الصحية في الحرم الجامعي  .13
 .ومرافقه وحافالت نقل الطلبة التعقيم المستمر للحرم الجامعي .أ

 اتخاذ االجراءات الالزمة للتباعد ما بين الطلبة واعضاء هيئة التدريس.  .ب
 .ارتداء الكمامة والكفوف .ت
 .عدم التجمع في الساحات والمرافق .ث
 للمطاعم والكفتيريات والمختبرات في الحرم الجامعي.  مراقبة حثيثة .ج
 متابعة النظافة الشخصية. .ح
 ية نشر التوعية الصحية بين الطلبة.راستمرا .خ

اعادة النظر في توزيع وصرف مخصصات االبتعاث والبحث العلمي بما  .أ .الجديد مخصصات البحث العلمي واالبتعاث  .14
  .يتالئم مع الظروف الراهنة

 من قبل صندوق البحث العلمي وفق ترتيبات معينة.دعم الجامعات  .ب

عليم التواصل ما بين ادارات الجامعات مع مجلس الت  .15
 .و المصانع االردنية العالي ومجلس هيئة االعتماد

  مجلس التعليم يضم ممثلين عن  الجامعات و تشكيل مجلس استشاري مؤقت
العالي ومجلس هيئة االعتماد ويكون بحالة انعقاد دائمة من اجل االطالع 

 المستمر ومناقشة التغذية الراجعة عن كثب. 
  انشاء خلية انتاج تضم كفاءات مشتركة من الجامعات والمصانع االردنية

 النتاج اجهزة ومعدات طبية باشراف اساتذة الهندسة االلكترونية والطبية بما
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، وكذلك دعم وتوجيه مراكز البحوث العلمية الدوائية يكفي االردن ومحيطه
في االردن مما قد ينتج عنه نموذج اردني دوائي يشبه نموذج سنغافورة 

 واالمر ذاته ينطبق على كثير من القطاعات االخرى. 

ادارة شؤون الجامعات تمتع مجالس الحوكمة في الجامعات باستقالليتها في   صالحيات مجالس الحوكمة  .16
والتي تعمل على تحقيق غايات التعليم العالي والبحث العلمي وحسب 

 خصوصية كل جامعة.

 


